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Betreft
: Campagne 'laat je peuk niet alleen'
Geacht College,
De 
website TabakNee
is een initiatief van de 
Stichting Rookpreventie Jeugd
, een stichting die
opgericht is door longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker. Doel van de stichting is te
voorkómen dat jeugdigen gaan roken.
TabakNee onderzoekt de (lobby)praktijken van de tabaksindustrie. Een van onze
speerpunten is het door Nederland ondertekende internationale antirookverdrag, het
zogeheten FCTCverdrag. De Nederlandse Staat – ook de gemeenten en provincies– is
verplicht de bepalingen die uit dit verdrag voortvloeien, na te leven.
Overheden moeten de tabaksindustrie op afstand houden, is de essentie van dit verdrag. De
Nederlandse overheid (zoals gezegd ook de gemeenten en provincies) mag niet
samenwerken aan activiteiten van welke aard dan ook die de tabaksindustrie onderneemt.
Dus ook niet die in de context van naar eigen zeggen 'corporate social responsibility'.
We hebben onlangs vernomen dat de Gemeente Katwijk, in samenwerking met 
Stichting
NederlandSchoon
en tabaksfabrikant 
Japan Tobacco International (JTI)
een campagne is
gestart onder de naam 'Laat je peuk niet alleen', bedoeld om het Katwijkse strand 'peukenvrij'
te maken. De aftrap tot deze campagne was 21 mei j.l. TabakNee heeft hier onlangs over
gepubliceerd
.
We willen u vragen om te stoppen met de samenwerking met tabaksgigant JTI, een bedrijf dat
mede verantwoordelijk is voor de dood van jaarlijks 6 miljoen doden wereldwijd, in Nederland
ruim 20.000. Sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Dit argument,
samenwerken met een partner die dood en verderf zaait, is een morele kwestie. Waar we u
echter met klem op willen wijzen is dat uw gemeente het FCTCverdrag overtreedt door mee
te werken aan deze gezamenlijke campagne met JTI.

U kunt natuurlijk altijd zelfstandig de campagne voeren, daar is niets mis mee. Maar met JTI
zit u op het foute spoor.
We hopen op uw wijsheid en danken u alvast voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Frits van Dam
Secretaris Stichting Rookpreventie Jeugd
Hoofdredacteur TabakNee

